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VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN

Vastuullisuus on meillä EMUlla perusarvo, jonka päälle kaikki muu rakentuu.
Olemme luopuneet osakeyhtiölain yksioikoisesta tulkinnasta, jossa yrityksen
tehtävä on ainoastaan tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Näemme
yritysten ja yrittäjien tehtäväkentän laajempana, kriittisenä osana toimivaa
yhteiskuntaa. Yksikään yritys ei toimi tyhjiössä, vaan yritykset vaikuttavat
päätöksillään yhä laajempiin sidosryhmiin. Maailman pienentyessä
entisestään tämä sidosryhmien joukko jatkaa kasvuaan. Uskomme
parhaiden yritysten rakentavan positiivisen symbioosin ympäröiviin
sidosryhmiin, verkoston jossa kaikki voivat hyvin. Lyhytnäköinen voiton
tavoittelu kääntyisi tässä maailmassa helposti itseään vastaan, ja yritysten
on myös itse pystyttävä katsomaan omia ulkoisvaikutuksiaan aikaisempaa
kriittisemmin.
Vastuullinen liiketoiminta ei ole enää vaihtoehto, vaan edellytys.
Meillä EMUlla se tarkoittaa käytännössä pieniä konkreettisia tekoja arjessa,
toimistoilla ja liiketoiminnassamme. Isommassa kuvassa haluamme palvella
vastuullisia, maailmaa muuttavia asiakasyrityksiä.

Uskomme parhaiden yritysten
rakentavan positiivisen
symbioosin ympäröiviin
sidosryhmiin.
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VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN

Uskomme kaikkien emulaisten arvostavan vastuullista työnantajaa,

Elämme ja hengitämme asiakasyritystemme kautta ja näistä yrityksistä

joka haluaa olla yhdessä tekemässä maailmasta parempaa paikkaa.

saamme voimaa kehittyä jatkuvasti itse eteenpäin. Olkoon tämä

Vastuullisuus osana brändiä, liitettynä aitoon arvomaailmaan ja käytännön

EMUn ensimmäinen vastuullisuusraportti samalla oodi ja kiitos

tekoihin, tuonee myös valtavaa kilpailuetua nyt ja tulevaisuudessa. Monet

asiakasyrityksillemme, joiden kanssa olemme tähän saakka saaneet olla

milleniaalisukupolven edustajista laittavat huomattavasti enemmän

muuttamassa maailmaa. Tehdään yhdessä maailmasta parempi paikka

painoarvoa näille asioille ja etsivät merkityksellisyyttä työelämäpolulleen.

kaikille.

Toimialallamme on paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Samuli Saviala, CEO, EMU Growth Partners

yritysvastuuraportoinnin kehittyessä osaksi nykyisin tuotettavaa taloudellista
raportointia. Uskomme vahvasti sekä vapaaehtoisen että lakisääteisen
yritysvastuuraportoinnin lisääntyvän yhä pienemmissä yrityksissä.
Muutosaaltoa tukee rahoituspuolelta nousevien vastuullisten sijoitusten
teemojen, kuten ESG-käytäntöjen (Environmental, Social & Governance)
lisääntyminen. Yritysten on muututtava lainsäädännön mukana, mutta niillä
on lisäksi mahdollisuus olla itse osa muutosta suuntaa näyttämällä –
ja tekemällä samanaikaisesti parempaa liiketoimintaa.
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YK:n agenda 2030
Agenda2030 on vuonna 2015 sovittu YK:n kestävän kehityksen
toimintaohjelma, joka sisältää 17 tavoitetta. Agenda2030tavoitteet ovat samat kaikille maailman maille ja se korostaa
tavoitteiden keskinäisriippuvuutta. Keskinäisriippuvuudella
tarkoitetaan, että tavoitteita edistettäessä huomioidaan
toimenpiteiden vaikutukset muihin tavoitteisiin. Ekologista,
sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä tarkastellaan
kokonaisuutena. Tämä globaali toimintaohjelma toimii myös
EMUn vastuullisuustyön tiekarttana. Sitoudumme tukemaan
kaikkia 17 tavoitetta, mutta olemme valinneet niiden joukosta
ne, jotka ovat toimintamme kannalta oleellisimpia ja joihin
asemoimme toimintaamme.
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Tavoitteenamme on olla
taloushallintoalan paras
työpaikka.

Olemme Green Office
-sertifioitu työpaikka:
vähennämme jatkuvasti
luonnonvarojen käyttöä.

SOSIAALINEN VASTUU

YMPÄRISTÖVASTUU

VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN

Tähtäämme
hiilineutraaliksi
vuoteen 2025 mennessä.

Edistämme
hyvää hallintoa
asiakasyrityksissämme.
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Taloudellinen vastuu
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Tasapainoilua kasvun ja
kannattavuuden välillä
Tavoitteenamme on tyytyväinen henkilöstö,

Olemme havainneet, että asiakaspalveluun vapautetut

tyytyväinen asiakas ja kannattava kasvu. Arjen

työtunnit edistävät työntekijöiden hyvinvointia, sillä

toiminnassa arvot ovat tärkeä ohjenuora, johon kaiken

näin heillä on enemmän aikaa tehdä sitä mikä on

tekemisen tulee perustua. Vuonna 2021 vaakakupissa

työssämme erityisen kiinnostavaa. Priorisoimme

olivat erityisesti kannattavuus ja kasvu. Strategiamme

henkilöstön hyvinvointia – osin kannattavuuden

mukaisesti tähtäämme kannattavaan liiketoimintaan,

kustannuksella – sillä uskomme, että työntekijöiden

mikä olisikin huomattavasti helpompaa, mikäli

tyytyväisyys korreloi erinomaisena palveluna

yhtälöstä poistettaisiin kasvu!

asiakkaillemme.

Olemme vuoden 2021 aikana rekrytoineet

Panostuksemme henkilöstön hyvinvointiin on tuottanut

ennätysmäärän uusia EMUlaisia, jotta olemme

tulosta, sillä asiakastyytyväisyyttä kuvaava NPS-luku

voineet kohtuullistaa yksittäisen työntekijän

(=Net Promoter Score) nousi vuoden 2020 tuloksista

työtaakkaa. Näin jokaisella on mahdollisuus

55:stä 71:een (NPS-asteikko -100 – 100).

keskittyä asiakastyöhön ja asiakkaan liiketoiminnan
analysointiin.

YMPÄRISTÖVASTUU

VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN
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Syvennettyä yhteistyötä
yhteistoiminnan kanssa
Yhteistoimintalaki uudistui vuoden 2022 alussa. Lain keskeisenä
tavoitteena on parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja
tiedonsaantia sekä tehostaa työnantajan ja henkilöstön välistä
vuorovaikutusta. Lakiuudistusta silmällä pitäen tiivistimme rivejämme jo
vuoden 2021 puolella ja aloitimme yhteistoiminnan kanssa aikaisempaa
systemaattisemman ja syvemmän yhteistyön. Haluamme EMUlla,
että yhteistoiminta ei ole pelkkä lakisääteinen paha, vaan että se on
aktiivista keskustelua ja viestinvaihtoa. Ainoastaan tällä tavoin toimimalla
pystymme ymmärtämään asioita monipuolisemmin.

kuva

VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN
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– emme tiedä toistemme palkkoja sentilleen –
mutta palkkahaarukat rooleittain on kommunikoitu
koko henkilöstölle, ja ne ovat samat jokaisessa
toimipisteessämme. Palkkahaarukat ovat näkyvillä
myös työpaikkailmoituksissamme, ja olemme saaneet
siitä hyvää palautetta. Sekä meidän että hakijoiden

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat merkittävä osa

aikaa säästyy, kun palkkatasosta ollaan puolin ja toisin

EMUn yrityskulttuuria. Olemme tuoneet saman

tietoisia jo hakuvaiheessa.

avoimuuden koskemaan myös palkkaustamme ja
uskallamme väittää olevamme edelläkävijöitä palkka-

Vuoden 2021 aikana laajensimme työsuhde-etuna

avoimuudessa taloushallintoalalla.

tarjoamiamme kattavia työterveyspalveluita kattamaan

EMUlle on tärkeää olla reilu työpaikka, jossa
jokaisella on mahdollisuus tasa-arvoiseen palkkaan
samankaltaisen osaamis- ja koulutustason,
sekä kokemuksen perusteella. Palkkaus ei ole
kiinni kunkin neuvottelutaidoista, sukupuolesta,
iästä tai työskentelypaikkakunnasta, vaan
maksamme tietystä positiosta ennalta määritellyn
palkkahaarukan mukaisen korvauksen. Palkkaus
ei ole meillä kuitenkaan täysin avointa tietoa

entistä laajemmin mielenterveyden palveluita.
Madaltamalla kynnystä avun hakemiselle haluamme
edistää mielenterveyttä ja ennaltaehkäistä mahdollisia
ongelmia. Laskennallisesti voidaan sanoa, että kukin
emulainen saa erilaisia henkilöstöetuja palkan päälle
170 euron arvosta kuukaudessa.

YMPÄRISTÖVASTUU

VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN

EMUlla on alan keskiarvoa
paremmat palkat.
Lähtökohtaisesti kaikki
solmimamme työsopimukset
ovat luonteeltaan vakituisia.
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Eettisyys ja rehellisyys
ohjaavat toimintaamme

VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN

LIIKEVAIHTO

EMU on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa

Rahanpesulain muutokset ovat tuoneet mukanaan

rehellisesti ja eettisesti. Toimintamme perustuu

myös entistä vahvemman ilmoittamisvelvollisuuden.

voimassa olevien lakien, viranomaissäädösten

Rikkomuksista tai väärinkäytöksistä ilmoittamiseen

ja niiden nojalla annettujen normien, yhtiön

tarkoitetun whistleblow-kanavan tarkoituksena on

voimassa olevan yhtiöjärjestyksen sekä eettisesti

ensisijaisesti suojella ilmoittajaa tarjoamalla anonyymi

hyväksyttävien toimintatapojen noudattamiseen.

tapa ilmoittaa rikkomuksista ja väärinkäytöksistä

Emme näin ollen hyväksy mitään rikolliseen

sekä varmistaa, että ilmoituksiin reagoidaan tietyssä

toimintaan liittyviä toimia myöskään liikekumppaneilta.

määräajassa. Otimme EMUlla EU-direktiivin mukaisen

Vuoden 2021 aikana teimme muutoksia asiakkaan

ilmoituskanavan käyttöön sisäisesti kesällä 2021.

tuntemiseen liittyviin sisäisiin prosessseihimme

Kanavan keskiössä on ilmoittajan anonymiteetin

vastataksemme voimallisemmin rahanpesulain

suojeleminen, jonka takaamiseksi ilmoituksen

uudistuneisiin asetuksiin. Muutokset ovat

vastaanoton ja käsittelyn seuranta toteutetaan

auttaneet meitä ymmärtämään asiakkaitamme ja

salatusti ilman ilmoittajalle lähteviä sähköposteja.

heidän liiketoimintaansa paremmin, ja sitä kautta

Autamme myös asiakkaitamme ilmoituskanavan

tarjonneet mahdollisuuden ohjata entistä paremmin

pystyttämisessä yhdessä yhteistyökumppanimme

asiakkaitamme hoitamaan asiansa

kanssa.

mm. viranomaisvelvoitteiden osalta.

YMPÄRISTÖVASTUU

6,47 M€
LIIKEVOITTO

17 055€
HENKILÖSTÖKULUT

4,5 M€
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EMUN VEROJALANJÄLKI 2021

Me EMUlla olemme asiakkaidemme kasvukumppani
ja tarkoituksemme on huolehtia asiakkaiden
taloudesta vastuullisesti. Keskeinen osa

Tyel palkoista

Alv 2021

Ennakonpidätys palkoista

Sairasvakuutusmaksu palkoista

palveluamme on tarjota konsultaatiota ja tietoa
opastaaksemme asiakkaitamme lakisääteisten
vaatimusten byrokratian läpi, pysyen samalla lain
asettamissa rajoissa. Tähän kuuluu olennaisena
osana verosuunnittelu. Verosuunnittelulla pyrimme
turvaamaan asiakkaidemme toimeentulon: kerromme

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ
80

ja neuvomme mikä on ajallisesti ja taloudellisesti
järkevää nykyisen lainsäädännön piirissä. Hyvään

75
69

60
61

asiakaspalveluun ja tarjoamaamme verosuunnitteluun
kuuluvat lisäksi proaktiiviset nostot, kuten mitkä
kulut ovat vähennyskelpoisia ja mitkä eivät,

40
42

mikä yritysrakenne sopii parhaiten asiakkaan
liiketoiminnalle ja kuinka varmistetaan hankintojen

35
20

oikea-aikaisuus. Kenties verosuunnittelua parempi

28

termi kohdallamme olisi “verohuolenpito”.
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Tarjoamme kattavat palvelut ja ajantasaisen tiedon

Toimintamme keskiössä ovat asiakkaan asiat.

päätöksenteon tueksi, jotta asiakkaamme voivat

Tehtävämme on tulkita numeroiden kertomaa

keskittyä rakentamaan omaa liiketoimintaansa.

tarinaa sekä mallintaa tulevaisuutta, jotta asiakas

Taloushallinnon, palkanlaskennan ja talousjohtamisen

voi hyödyntää tietoa liiketoimintansa ohjaamisessa

palveluiden lisäksi tarjoamme business HR- ja

ja tavoitteiden saavuttamisessa. Tätä tehtävää

lakipalveluita. HR- ja lakipalvelut ovat jatkuvasti

toteutamme erinomaisella asiakaspalvelulla.

kasvava osa liiketoimintaamme.
Koska tarjoamamme palvelut ovat pitkälti aineettomia,
se, kenen kanssa toimimme, muodostaa ison osan
EMUn jalanjäljestä yhteiskunnassa. Teemme aktiivista
asiakasvalintaa, emmekä tarjoa palveluitamme
yrityksille, joiden toiminta on arvojemme vastaista,
kuten pikavippiä tarjoavat yritykset tai vaikkapa
tupakkateollisuus – pari esimerkkiä mainitaksemme.

YMPÄRISTÖVASTUU

VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN
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VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN

EMU teki Puro.earthille kulttuurikäsikirjan, jossa

näille sertifikaatin (CO2 Removal Certificate, CORC).

määriteltiin mm. Puro.earthin arvot, missio ja visio

Ostajat puolestaan voivat hyödyntää Puro.earthin

sekä tulevaisuuden näkymät. Kulttuurikäsikirja on ollut

palvelua saavuttaakseen hiilineutraaliuslupauksensa.

apuna uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja

Toiminnallaan Puro.earth tähtää

se on erinomainen työkalu kommunikoitaessa uusille

hiilidioksidinegatiivisten markkinoiden synnyttämiseen

työntekijöille sitä, kuinka yrityksessä halutaan ihmisten

ja samalla uuden tulolähteen mahdollistamiseen näille

toimivan, mitkä ovat yrityksen arvot ja mitkä tekijät

toimijoille. Vuonna 2021 Nasdaqissa tuli Puro.earthin

vievät yritystä eteenpäin.

enemmistöomistaja.

Ennen kulttuurikäsikirjan tekemistä yhteistyö EMUn
ja Puro.earthin välille syntyi EMUn perinteisempien
palveluiden, kirjanpidon ja palkanlaskennan, kautta.
EMU tarjoaa Puro.earthille näiden lisäksi myös CFO- ja
HR-palveluita.
Puro.earth on maailman ensimmäinen
B2B-markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin
poistolla ilmakehästä. Heidän missionaan on ohjata
taloudellista toimintaa kohti hiilineutraaliutta. Puro.
earth tarjoaa hiilidioksidin poistoa palveluna
tunnistamalla ja verifioimalla toimittajia ja myöntämällä
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VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN

Muutama vuosi sitten Woodlyllä valmistauduttiin

muoveja, mutta se on hiilineutraali ja kierrätettävä.

tulevaan kasvuun etukäteen valitsemalla

Woodlyn pääraaka-aine on peräisin sertifioiduista

taloushallinnon kumppaniksi taho, jolta löytyisi

havumetsistä. Yrityksen missio on vauhdittaa

kattavat palvelut nopeasti kasvavan startupin

kehitystä kohti ekologisempaa tulevaisuutta

eri elinkaaren vaiheisiin. He ymmärsivät, että

kehittämällä puupohjaista ja kierrätettävää materiaalia

tulevaisuudessa taloudenpito tulee vaatimaan

muoviteollisuuden käyttöön.

enemmän resursseja, eikä toimitusjohtajan
aikaa haluttu sitoa taloushallinnon hoitamiseen.
Toimitusjohtaja Jaakko Kaminen kertoo
yhteistyöstä EMUn kanssa näin: “Ensisijaisesti
teen töitä henkilöiden, en brändin, kanssa.
Palveluhalukkuus emulaisissa tuntuu kumpuavan
EMUlla organisaatiokulttuurista. Näkee, että EMUlla
voidaan hyvin – se on äärettömän tärkeää ja näkyy
konkreettisesti palvelun ostajan eli minun arjessa!”
Woodly Oy on suomalainen materiaaliteknologiaa
kehittävä yhtiö, jonka kaupallinen tuote on
uudenlainen puuselluloosaan perustuva muovi
– Woodly. Woodly vastaa tavanomaisia fossiilisia

Helsinki | Vantaa | Turku

EMUVISIO

19

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

TALOUDELLINEN VASTUU JA HYVÄ HALLINTO

VAIKUTTAVUUS SYNTYY ASIAKKAIDEMME KAUTTA

SOSIAALINEN VASTUU

YMPÄRISTÖVASTUU

Sosiaalinen vastuu

VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN

Helsinki | Vantaa | Turku

EMUVISIO

20

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

TALOUDELLINEN VASTUU JA HYVÄ HALLINTO

VAIKUTTAVUUS SYNTYY ASIAKKAIDEMME KAUTTA

SOSIAALINEN VASTUU

YMPÄRISTÖVASTUU

VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN

“Take care of your employees and they will take
care of your business. It’s as simple as that”,
toteaa Richard Branson.
Me EMUlla haluamme menestyä, mutta emme tavoittele menestystä työntekijöidemme kustannuksella, vaan heidän ansiostaan.
Työskentelemme jatkuvasti ollaksemme parempi yritys – ei ainoastaan talouden, vaan myös työhyvinvoinnin mittareilla. Haluamme olla hyvä ja reilu
työnantaja, ja olemmekin tehneet tästä keskeisen osan strategiaamme. Emulaisten tyytyväisyys on kokemamme mukaan tiiviissä kytköksessä myös
asiakastyytyväisyyden kanssa.
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EMU - tutkitusti hyvä
työpaikka
EMU on saanut tunnustusta erinomaisena

Henkilökunnan tyytyväisyyttä mitataan

työpaikkana. Olemme osallistuneet Great Place to

kuukausittaisilla pulssikyselyillä, joiden tulokset

Work -tutkimukseen vuodesta 2017 saakka saavuttaen

toimivat kulttuurin kehittämisen pohjana. Lisäksi

GPTW-sertifioinnin jokaisena vuotena. EMU oli Great

henkilöstön hyvinvointia seurataan puolivuosittain

Place To Work -sertifioitu työpaikka myös vuonna

laajemmalla henkilöstökyselyllä ja

2021. Kokonaisarvio siitä, että EMU on hyvä työpaikka,

sairauspoissaolojen kautta.

ei ole muuttunut. Vuoden 2021 tutkimuksessa saimme
kiitosta erityisesti tasa-arvoisuudesta, ystävällisyydestä
ja hyvästä yhteishengestä. Liki 100 % tutkimukseen
osallistuneista emulaisista arvioi, että EMUlla ihmisiä
kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta syntyperästä,
äidinkielestä tai seksuaalisesta suuntautumisesta.
Fyysisesti turvallisena työpaikkana EMUa pitivät kaikki
vastanneet.

EMUlaisilla on vapaus määritellä itse työtapansa, -paikkansa ja -tuntinsa.
Työntekijöiden hyvinvoinnin lisäksi se tuo joustoa ja ketteryyttä
asiakassuhteiden hoitoon.
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työn laatu, sillä kohennetaan myös henkilöstön
hyvinvointia. Työpareissa toimiminen mahdollistaa
myös alalle tyypillistä pidempien yhtäjaksoisten
kesälomien pitämisen.
Toteutimme vuoden 2021 aikana myös muutamia

Yksi vuoden 2021 isoimmista ponnistuksista on ollut

tiimien järjestäytymiseen liittyviä kokeiluja. Esimerkiksi

uusien emulaisten rekrytointi ja perehdyttäminen.

EMUn palkkatiimiä ei jaettu kahdeksi erilliseksi tiimiksi,

Päättyneen vuoden aikana EMUlla aloitti 32 uutta

vaan yhtä isoa tiimiä tukee arjessa kaksi tiimin yhteistä

työntekijää, joiden perehdyttämiseen on osallistunut

esihenkilöä. Kokosimme myös erillisen kasvuyrityksiin

suuri joukko emulaisia.

erikoistuneen tiimin, jotta voisimme paremmin vastata
startuphenkisten asiakkaiden eri elinkaaren vaiheista

Rekrytoinneilla on tähdätty henkilöstön hyvinvoinnin
kasvattamiseen. Tasaamalla emulaisten työkuormia
ja rekrytoimalla uusia esihenkilöitä tiimikokojen
pienentämiseksi on varmistettu parempi tuki jokaiselle
emulaiselle, mutta myös enemmän aikaa asiakastyölle.
Asiakaskokemuksen kannalta merkittävimpiä
muutoksia on myös ollut työpariajattelun voimallisempi
tuominen osaksi arkea. Asiakkaan asioiden
jakamisella tiimikaverin kanssa varmistetaan paitsi

kumpuaviin tarpeisiin.

YMPÄRISTÖVASTUU

VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN

Vuoden 2021 aikana KLT- ja
PHT- tutkinnoista valmistui
kolme henkilöä. EMU kustantaa
tentteihin osallistumiset ja
ulkopuoliset koulutukset sekä
sparraa kokeisiin.
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VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN

Avainluvut vuodelta 2021
EMUlla johtamiseen kuuluu
EMUlaisten osallistaminen ja
vaikutusmahdollisuuksien luominen.
Vuoden 2021 aikana toteutettiin
projekteja esimerkiksi hyvinvoinnin,
työsuhde-etujen, asiakaskokemuksen
ja strategisen oppimisen ympärillä.
Ideoinnista ja toteutuksesta vastaavat
EMUlaiset ulkoisten asiantuntijoiden
tuella.

FIILISKYSELY KUUKAUSITTAIN

3,85 / 5
SAIRAUSPÄIVÄT PER HENKILÖ

0,5/kk eli 6pv / vuosi
TYÖNTEKIJÖIDEN SUOSITTELUASTE (ASTEIKOLLA 0-10)

9,02
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VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN

Koska liiketoimintamme on pääosin sähköistä, on hiilijalanjälkemme

Selvityksen tuloksena oli, että yrityskoosta riippumatta taloushallinnon

suhteellisen pieni. Finanssialan keskusliitto toteutti vuonna 2015 selvityksen

tiedonkäsittelyn automatisoinnin voidaan odottaa tuovan säästöä yrityksen

taloushallinnon automatisoinnin ilmastovaikutuksista. Hiilijalanjälkilaskentaa

ilmastovaikutuksiin 80–90 prosenttia. Suuremmissa organisaatioissa

varten määriteltiin kaksi esimerkkiyritystä ja tarkasteltiin näiden

automatisoinnin positiiviset ilmastovaikutukset kasvavat – etupäässä

taloushallintoon liittyvää työtä. Yritysten taloushallinnon jalanjälki muodostuu

työmäärän vähentymisen seurauksena – vielä merkityksellisemmiksi.

kahdesta osasta: yrityksessä tehtävästä työstä (kuten laskujen käsittelystä)
ja tilitoimistossa tehtävästä työstä ja siellä käsiteltävistä dokumenteista.
Laskelmien ja esimerkkiyritysten avulla pyrittiin osoittamaan mikä on pitkälti
käsin syötettyyn tietoon ja paperilaskuihin perustuvan taloushallinnon
hiilijalanjälki ja mikä taas olisi hiilijalanjälki, jos kaikki tiedon käsittely olisi
automatisoitu.

EMU on perustamisestaan lähtien toiminut sähköisen taloushallinnon
suunnannäyttäjänä ja meillä kaikki taloushallinnon toiminnot pyritään
tuottamaan 100 %:sti sähköisesti pilvipalveluna. Asiakkaidemme osto- ja
myyntilaskujen määrästä keskimäärin 95 % hoidetaan täysin sähköisesti.
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tarpeellisuutta ja jo olemassa olevien resurssien
hyödyntämismahdollisuuksia. Vuoden 2020 ja 2021
aikana tekemämme Helsingin toimiston uudistus ja
EMUlaisten kotitoimistojen varustelut toteutimme

Vastuullinen yritys pyrkii minimoimaan
ympäristövaikutuksensa, ja noudattaa lainsäädäntöä
kehittäen toimintaansa jatkuvasti. EMU onkin asettanut
tavoitteekseen olla täysin hiilineutraali vuoteen 2025
mennessä.

päivitettyjen hankintaohjeiden mukaisesti.
Myös keskeisimmät työvälineet, kuten kannettavat
tietokoneet, näytöt, telakat, puhelimet, kuulokkeet,
sekä muut elektroniset laitteet hankitaan
harkiten, mielellään käytettynä. Laitteet suojataan

Tämä tavoite mielessä vuosien 2020–2021 aikana

asianmukaisesti pitkää käyttöikää tavoitellen.

olemme muun muassa optimoineet toimistojen

Keskimääräinen käyttöikä puhelimille on noin 3 vuotta

energiankulutuksen, panostaneet jätteiden

ja kannettaville tietokoneille noin 4 vuotta.

lajitteluun sekä luoneet kestävämmät käytännöt
työmatkustamiseen. Toimenpiteet ovat tuoneet EMUlle
ansaitusti Green Office -sertifioinnin.
Vuoden 2020 aikana laadimme hankintaohjeistuksen,
jonka avulla pystymme ottamaan entistä paremmin
huomioon vastuullisuuden hankinnoissa. Ostoja
tehdessä pohdimme ensimmäiseksi hankinnan

YMPÄRISTÖVASTUU

VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN
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Green Officen avulla lisää
tietoisuutta ympäristöstä
Osana Green Office -ohjelmaa olemme pyrkineet
nostamaan emulaisten tietoutta ympäristöasioista.
Seuraamme toiminnan vaikutuksia Green Office
-kulutustapamittarin avulla. Viimeisimmän mittauksen
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Hiilidioksidipäästöt yhteensä

29,09 tCO₂

vastausprosentti oli 54,9 %, joka on Green Office
-verkoston viimevuotista tasoa (39 %) korkeampi. Niin
ikään pistekeskiarvo on ylittänyt viime vuoden verkoston
keskiarvolukeman (80,3/100 vs. 75,4/100). Ympäristön
kannalta onnistumisia olemme saaneet erityisesti
liikkumisen, jätteiden lajittelun ja paperinkulutuksen
osalta. Lisäpohdittavaa ja kehitettävää löytyy energiaasioiden, ruokailun ja kulutukseen liittyvän keskustelun
osalta.

VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT VASTAAVAT

485 älypuhelinta
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Olemme järjestäneet emulaisille erilaisia ympäristötempauksia, kuten roskapäivä ja
kasvisruokalive. Roskapäivä-tapahtumassa emulaiset haastettiin keräämään roskia
luonnosta ja kasvisruokalivessä kokkailtiin yhdessä herkullista kasvisruokaa.
EMU on ollut mukana Pohjoismaiden taloushallintoalan järjestöjen yhteistyönä
kehittämässä NSRS-hankkeessa, jonka tarkoituksena on luoda standardimalli pk-yrityksen
vastuullisuusraportointiin. Standardi tekee vastuullisuusraportoinnin konkreettisemmaksi
ja helpommaksi pk-yrityksille sekä heitä palveleville tilitoimistoille. Lisätietoja NSRS:stä
löydät https://www.nsrs.eu

VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN

Helsinki | Vantaa | Turku

EMUVISIO

29

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

TALOUDELLINEN VASTUU JA HYVÄ HALLINTO

VAIKUTTAVUUS SYNTYY ASIAKKAIDEMME KAUTTA

SOSIAALINEN VASTUU

YMPÄRISTÖVASTUU

Vastuullisuus on tullut
jäädäkseen
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Tämä EMUn kautta aikain ensimmäinen

Vastuullisuusraportti on oiva työkalu nykytilan

vastuullisuusraportti on vasta alkusoittoa tulevalle.

kartoittamiseksi ja omien tekojensa näkyväksi

Vastuullisuusraportin koostaminen on ollut hieno

tekemiseen – oli kyse sitten brändin tai

seikkailu jo itsessään. Se on tarjonnut läpinäkyvyyttä

henkilöstömielikuvan rakentamiseen liittyvät asiat,

omaan toimintaan ja saanut meidät emulaiset

mahdollisuus vakuuttaa asiakaskunta tai tahto

keskustelemaan näiden tärkeiden teemojen äärellä

päästä vihreämpien rahoituslähteiden äärelle.

laajemminkin. Olemme löytäneet työyhteisönä yhteisiä

Vastuullisuusraportista on moneksi toimialasta

kiinnostuksen kohteita, hakeneet uutta merkitystä

ja tarpeesta riippuen. Yksi on kuitenkin varmaa:

omaan tekemiseen ja oppineet yhdessä lisää

vastuullisuus on tullut jäädäkseen. Me EMUlla

ympäröivästä yhteiskunnasta.

haluamme olla levittämässä vastuullisuuden
ilosanomaa ja auttamassa myös muita yrityksiä

Samalla kun rakennamme omaa vastuullisuuttamme,
näemme valtavan mahdollisuuden inspiroida
toiminnallamme myös muita yrityksiä. Haluamme
olla antamassa alkusysäyksen myös muiden yritysten
vastuullisuusmatkalle.

ottamaan ensiaskeleet vastuullisuusmatkalla.

YMPÄRISTÖVASTUU

VASTUULLISUUS ON TULLUT JÄÄDÄKSEEN

010 318 0951 | info@emu.fi

